
Brandsläckning med Aerosol 

 

 

 

Produktegenskaper 

 Godkänd Av US EPA för användning i normalt obemannade utrymmen

 Miljövänlig – Ingen nedbrytning av Ozonlaget (ODP) = 0, bidrar ej till global uppvärmning

 Kalium som högeffektivt släckmedel. Upptill 90 % reduktion av släckmedel jämfört med andra släcksystem

 Ej giftigt - ej korrosivt

 Personsäkert vid normal koncentration för släckning

 Pålitligt och kostnadseffektivt brandskydd för de flesta brandskyddssammanhang

 Släckgeneratorer hermetiskt tillslutna och underhållsfria under hela dess livslängd

 Släckmedlet förstör ej elektronisk utrustning och/eller -lagringsmedia

 Enkel installation – ingen elanslutning

 Upptar ingen golvyta

 Ingen sanering. Enkel rengöring efter släckning – ventilering av utrymmet

 15 års livslängd

Användningsområden 

Tack vare sin korta svarstid, höga släckeffektivitet, goda miljöegenskaper och övriga tekniska egenskaper är Stat-X® 
brandsläckningssystem i de flesta fall det bästa alternativet vid val av släcksystem.   
Stat-X  aerosolgeneratorer termiskt/manuellt aktiverade är väl anpassade för och används stor utsträckning bl. a. i: 

 Elektronik-/styrskåp

 Elektriska kopplingsskåp

 El-centraler

 Dataprocessutrustning

 Produktionsmaskiner

 CNC-maskiner

 Hydraulik-/ kompressorrum

 Lagerutrmmen för brandfarligt material

 Varuautomater

 Fotoautomater

 Marina motor- och maskinrum

 Motorrum i fordon

 Motorrum i fritidsbåtar

 M.m.

Funktionsbeskrivning 

Vid detektion av en brand aktiveras Stat- X ®-generatorn automatiskt via termisk aktiveringsenhet eller manuellt via 
en manuellt påverkad aktiveringsenhet. När generatorn aktiveras producerar den en exceptionellt effektiv, 
finfördelad kalium-baserad aerosol. Brandsläckning uppnås snabbt genom aerosolens ultrafina partiklars interaktion 
med lågornas fria radikaler. Denna interaktion hindrar spridning och underhåll av lågorna. 
Den extremt höga släckeffektiviteten hos Stat-X®-generatorerna uppnås i huvudsak genom en patenterad design 
samt den ultrafina partikelstorleken i den kaliumbaserade aerosolen som sprids mycket snabbt i utrymmet.  

Stat-X®-aerosolgeneratorer är underhållsfria och har en livslängd på 15 år. 

Produktdatablad  
Stat-X släckgeneratorer 
Termisk/Manuell aktivering



 

 

 
Stat-X® 

SLÄCKLGENERATORER. TERMISK/MANUELL AKTIVERING 

 
 
 

Produktspecifikationer 
 

Modell Artikel Aerosolmängd  Vikt Total längd Diameter  Tömningstid 

  ( Nr ) ( g ) ( kg ) ( mm ) ( mm ) ( sek ) 

G-30 T 15300 30 0,3 109 51 8 

G-60 T 15310 60 0,4 142 51 9 

G-60T  (Long) 15311 60 0,5 155 51 9 

G-100 T 15410 100 0,9 152 76 12 

G-250 T 15510 250 2,5 168 127 12 

G-250 MT 15511 250 1,3 202 76 18 

G-500 T 15610 500 3,4 218 127 21 

G-1000 MT 15711 1000 5,6 333 127 25 

Vikt och längd i tabell ovan avser generator med påmonterad aktiveringsenhet. 
 
                     
               Enbart manuell: 
               Horisontell alt. vertikal aktivering  
               Dragvajer: L= 0,9, 1,8 alt. 3,6 meter 

 
 

 
Drift/Lagring 
Drift-/lagringstemperatur          -0°C till +54°C 

         Relativ fuktighet:     upp till 98 % vid +35°C 
 
        Fraktklassificering: 

 Klassificeringskod:               1.4S 

 FN Identifieringsnr:             UN 0432 
 

 
 
 
För ytterligare information om Stat-X® aerosolsläcksystem vänligen kontakta NE Fire Protection AB. 

 
 
 

              

 

 
 

 
 
 

Svensk distributör: 
 

 
Aktivering: 
Temperatur/manuell: 
70, 95 alt. 123 gr. C 
 

 

info@nefp.se 
www.nefp.se 


